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Incheiat astazi 21.03.2(J18, la sediul Consiliului Local Gornet-Cricov,
judetul Prahova, in sedinta ordinara, de consiliu local, convocata de primar, prin
dispozitia nr. 1 87/04. I 0.2017, cu urmatorul proiect al ordinii de zi :

l.Aprobarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2.Aprobarea Proiectului de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta

pentru urmatoarele trei luni (Aprilie, Mai, Iunie 2018);
3.Aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Gomet-Cricov pe anul 2018 ;

La sedinta sunt prezenti 10 consilieri, din cei 10 existenti.P articipa Primarul
comunei Calin Ion, persoana care tine locul secreatarului comunei Buceanu Maria
si d-na Miclescu Patricia - politist local.

D-na. presedinte de sedinta, Nitu Georgeta,prezinta ordinea de zi.
Supusa la vot, ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.

La punctul I se supune la vot aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare,
pus la dispozitia consilierilor in timp util, de catre secretarul U.A.T, care este aprobat
in unanimitate .

La punctul 2 de pe ordinea de zi, se da citire proiectului de hotarare si expunerii
de motive privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni-
aprilie,mai,iunie 20 1 8.

Se inscrie la cuvant d-1. consilier Dinica Constantin care propune ca domnul

consilier Neagu Silviu sa fie noul presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni-
aprilie,mai,iunie 20 1 8.

Supusa la vot ,propunerea domnului Dinica ,este aprobata in unanimitate ,astfel
adoptandu-se Hotararea nr. I / 2018.

La punctul 3 al ordinii de zi se da citire proiectului de hatarare si expunerii de

motive privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, pe anul

2018.
Se da cuvantul domnului primar care explica domnilor consilierii ca prevederile

aprobate in bugetul initial nu sufera nici o modificare numai prevederea

trimestriala,adica se aduc sume din trimestrul IV,in trimestrul I /2018 prin diminuarea

si respectiv majorarea prevederilor aprobate initial.
Supus la vot proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 se

aproba in unanimitate de voturi ,astfel adoptandu-se Hatararea nr.9 /2018 .

se trece la *Diverse* si se da cuvantul domnului primar care spune domnilor

consilierii ca are doua informari de facut membrilor consiliului local.



- Prima informatie se refera la dosarul 6240 I lO5 I 2016 in care Consiliul

Localesteparteinprocescud-l.Ianculon,sedacitireCitatieisicereriide
renuntare la judecata .

Mai spune ca pentru inchiderea dosarului este necesar ca si Consiliul Local

Gornet-Cricovrud.p"nu-tuCu'teudeApelPloiestiodeclaratie/adresadin
caresareiasacaauluatcunostintadecereread-lui.Ianculon,derenuntarela
i;;";,, si ca nu se solicita nici o pretentie materiaia in acest sens '

s_a intocmit adresa catre burtea de Apel Ploiesti la 
. 
care s-a atasat

tabelul nominul ,"*nut de catre toti consilierii locali urmand a fi depusa cu

nu.u, O" inregistrare la registratura Curtii de Apel Ploiesti '

- A doua informatie se" refera comunicarea Hotararii civlle nr'67012018,dosaru1

|2|5gl3l2O|7-delaTribunalulBucuresti,sector3,avandcaobiect-Litigiuprivind
functionarii publicii , parti in dosar : - Miclescu Patricia - reclamant si comuna

Co.n.t-C.i.o, ' parat,piin "u." 
admite in parte cererea reclamantei'

DomnulPrimarinformeazapedomniiconsiliericareclamantaeste
functionar public incepand cu luna iutie zotz si nu din anul 2015,asa cum a scris

in actiune si ca salariazarea a fost stabilit la nivelul maxim '

Au fost transmise documente (uramantul de functionar public,dispozitia de

numire ca functionar public, aviz ANFP ,etc) , dar se constata ca acestea nu au fost

luate in consideratie , fupt p.nt- care, impreuna cu avocatul, o sa intocmeasca si o

depuna recurs, in timP util.' Domnul coniilier Vasile Nicolae intraba pe doamna Miclescu Patricia

daca in scris a intrebat daca este sau nu este functionar public '

Doamna Miclescu raspunde ca nu a facut scris si ca a fost dezinformata de

fostul secretar cu privire la statutul ei de salariat contractual sau functionar public '

Nemaifiind inscrierii la cuvant ,doamna Presedinte de sedinta Nitu

Georgeta, declara sedinta inchisa .

Presedinte d
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